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Executive summary 

Danish Technological Institute (DTI) has carried out a survey of Danish industrial compa-

nies' use of nanomaterials and their knowledge about and present status concerning use 

of protective equipment for Danish NanoSafety Centre II.  

The purpose of the survey was to produce an up-to-date overview of the existing 

knowledge about nanomaterials in the companies and an assessment of whether it is nec-

essary to update the guidelines concerning nanomaterials and work environment directed 

at Danish companies. 

The mapping of challenges in connection with the companies' environmental work was 

carried out by means of a survey of 1,991 companies in 14 selected fields of business in 

industry and R&D. DTI drew a stratified sample ensuring that both small companies (2-10 

employees) and large companies (more than 10 employees) were represented in all the 

fields of business. DTI contacted 1,991 companies by phone out of which 1,217 companies 

(61%) said yes to to participate, resulting in 962 short interviews and 255 long interviews.   

8% (105 companies) of the interviewed companies said that they research, develop, pro-

duce or use nanomaterials in their companies. Moreover, 150 companies (12%) stated 

that their companies might be using nanomaterials. This corresponds to every fifth com-

pany in the 14 fields of business (20%) working with or potentially working with nano-

materials. 

We basically distinguish between two types of nanomaterials: 

 Manufactured Nanomaterials that are produced for their properties. 

 Process-generated Nanomaterials that occur during a work process when you, for 

instance, hone or polish a surface or expose a material to very high temperatures. 

This is why Danish Technological Institute asked 255 companies that work with or possibly 

work with nanomaterials about the types of nanomaterials that may be present in their 

companies. The results of the survey show that: 

 178 companies (70%) replied 'yes' to a least one of the questions that concerned 

Manufactured Nanomaterials. 

 199 of the companies (78%) replied 'yes' to at least one of the questions that 

concerned Process-generated Nanomaterials. 

Thus, the survey documents that there are Manufactured Nanomaterials and Process-gen-

erated Nanomaterials in the companies in the survey's 14 lines of business.  

The companies were asked how many of their employees they estimate are exposed to 

nanomaterials in their daily work. Based on their answers, it is estimated that about 9,000 

employees are or could be exposed to nanoparticles in the companies that at the same 

time state that the they research, develop produce or use nanomaterials. 

If we include the companies that cannot dismiss out of hand that the company has a pro-

duction or processes involving nanomaterials, a total of 15,500 employees are or could be 

exposed to nanomaterials. Add to this, a specific group of companies that works with one 

or more working processes that are used in the screening process by potentially relevant 

interviewees but who state that they do not work with nanomaterials. 
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In this connection, it should be noted that the survey is based on a limited population (14 

lines of business) and not all Danish companies. 

The companies were interviewed about their working processes, use of protective equip-

ment, the sources of information, tools and methods they apply in their prevention work 

and the need to update them.  

The survey showed that 71% of the interviewed companies stated that they carry out the 

obligatory chemical workplace assessment. 16% of the companies that work with or may 

potentially work with nanomaterials are aware of the Danish Working Environment Author-

ity's 2014 guideline no. 9.3.1 on use of nanomaterials, while only 11% state that they 

apply the guideline when they carry out their chemical workplace assessments.  

The mapping of the Danish industrial companies' use of nanomaterials and their knowledge 

about and present status regarding protective equipment therefore shows that some of the 

Danish companies handle nanomaterials. The survey also shows that there is a major pre-

vention potential in increasing the companies' knowledge about the guidelines of the Dan-

ish Working Environment Authority about use of nanomaterials and how you can link the 

work with the chemical workplace assessment to prevention strategies in relation to nano-

materials in the companies. 
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1. Baggrund for surveyen og dens metodiske tilrettelæggelse 

Formålet med den gennemførte survey er at tilvejebringe et konkret overblik over eksiste-

rende viden om nanomaterialer i virksomhederne samt en vurdering af, om der er behov 

for en opdatering af information vedrørende nanomaterialer og arbejdsmiljø rettet mod 

danske virksomheder.  

For på bedst mulig vis at drage nytte af de muligheder, som teknisk fremstillede nanoma-

terialer rummer, og samtidig tage hånd om de potentielle risici, der er forbundet med at 

anvende nanomaterialer i produkter og i arbejdsprocesser, så arbejder man i Danmark – 

som i en række øvrige europæiske lande – efter en tosidet strategi. På den ene side vil 

man gennem forskning skabe mere eksakt viden om risici ved eksponering, samtidig med 

at man på den anden side – og samtidig – anbefaler et forsigtighedsprincip gennem fore-

byggelse og ved at minimere, at medarbejdere eksponeres for teknisk fremstillede nano-

materialer på arbejdspladserne. Den aktuelle undersøgelse, hvis resultater præsenteres i 

dette notat, skal bidrage til viden om danske virksomheders anvendelse af nanomaterialer, 

virksomhedernes vidensbehov og deres eksisterende forebyggelsesarbejde. 

En forudsætning for begge indsatser i strategien er at opnå en større indsigt i mulige ek-

sponeringsscenarier, hvor stort omfanget af virksomheder er – herunder eksponerede 

medarbejdere – samt at forstå incitamenter for og indholdet af virksomhedernes eksiste-

rende forebyggelsestiltag. Der findes imidlertid meget få – og i Danmark hidtil ingen – 

referencer på kortlægninger af disse tre områder. 

I forbindelse med vores kortlægning af udfordringer i virksomheders arbejdsmiljøarbejde i 

Danmark ved brug af nanomaterialer i produktion og service har vi gennemført en survey 

blandt 1991 virksomheder inden for 14 brancher.  

Surveyen bidrager med opdateret viden på området ift. to hovedspørgsmål, som er for-

muleret på baggrund af Arbejdsmiljørådets anbefalinger fra maj 20151: 

1. Hvilke udfordringer eksisterer der i arbejdspladsernes arbejdsmiljøarbejde for at 

sikre sikker håndtering af nanomaterialer i arbejdsmiljøet? 

 

2. Hvilke behov eksisterer der for opdatering af eksisterende information vedr. nano-

materialer og arbejdsmiljø rettet mod danske virksomheder? 

Som et led i besvarelsen af de to hovedspørgsmål 

giver surveyen et konkret overblik over eksiste-

rende information blandt virksomhederne på om-

rådet samt en vurdering af behov for at opdatere 

eksisterende information vedrørende nanomateri-

aler og arbejdsmiljø rettet mod danske virksomhe-

der. På baggrund af dette får Dansk Center for Na-

nosikkerhed et konkret grundlag for at opdatere 

eksisterende viden om effektive forebyggelsesfor-

anstaltninger og -værktøjer. 

                                           
1 Arbejdsmiljørådet (2015). ’Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet – arbejdsmiljørådets samlede 
anbefalinger til beskæftigelsesministeren’. 

Foto: Teknologisk Institut. 
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Surveyen har primært afdækket omfanget af virksomheder, som vurderes at anvende na-

nomaterialer i deres processer, samt hvor mange medarbejdere der kan estimeres at hånd-

tere nanomaterialer i forbindelse med deres arbejde. I surveyen indgår såvel opgørelser 

over virksomheder med teknisk fremstillede nanomaterialer samt opgørelser over virksom-

heder, hvor der kan ske eksponering af medarbejderne som følge af forarbejdningsproces-

ser i virksomhederne (procesgenererede nanomaterialer). 

Surveyen illustrerer desuden virksomhedernes kendskab til og opmærksomhed på arbejds-

miljøudfordringer i forbindelse med at sikre sikker håndtering af nanomaterialer i arbejds-

miljøet, samt hvilke forebyggelsesmetoder og -værktøjer, de bringer i anvendelse.  

Endelig giver surveyen viden om kendskabet til eksisterende informationskilder og om det 

oplevede behov for et fremtidigt fokus på informationsindsatser i forhold til brancherne.  

Dataindsamlingen (telefoninterview) er gennemført i månederne september-oktober 2016.  

Udvælgelse 

Målgruppen for denne kortlægning af danske virksomheders brug af nanomaterialer er 

defineret ved nedenstående 14 brancher:  

Tabel 1: De 14 brancher udvalgt til survey 
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CA: Føde-, drikke- og tobaksvarer 986 104 

CB: Tekstil- og læderindustri 290 99 

CC: Træ- og papirindustri og trykkerier 699 105 

CD: Olieraffinaderier 3 3 

CE: Kemisk industri 148 67 

CF: Medicinalindustrien 40 20 

CG: Plast-, glas- og betonindustrien 595 104 

CH: Metalindustrien 1578 118 

CI: Elektronikindustrien 303 122 

CJ: Fremstilling af elektronisk udstyr 254 105 

CK: Maskinindustrien 1001 113 

CL: Transportmiddelindustri 163 68 

CM: Møbel og anden industri mv. 1307 108 

MB: Forskning og udvikling 214 81 

Total 7581 1217 

Tabel 1: C= Overordnet branchekode for Industri (C). M= Overordnet branchekode for Videnservice (M). 

De 14 brancher er udvalgt på baggrund af en gennemgang af branchekoder for industrien 

samt interview med eksperter i Danmark og i udlandet. I samarbejde med forskere fra Det 
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Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er 13 industrielle brancher herefter udvalgt. 

Der er tale om brancher, hvori det kunne forventes, at der vil være virksomheder, som i 

deres processer anvender nanomaterialer. Derudover er udvalgt branchen MB: Forskning 

og udvikling, idet der her ligeledes kunne forventes at være virksomheder, som forsker i 

eller udvikler nanomaterialer eller anvender nanoteknologi. 

Det er velkendt, at hhv. bygge- og rengøringsvirksomheder også arbejder med nanoma-

terialer, men disse brancher er udeladt ud fra en operationel vurdering, da det er vurderet 

som for ressourcekrævende som en del af surveyen at indfange virksomheder, som arbej-

der med nanomaterialer, under disse branchegrupperinger. 

 

Stratificeret stikprøve 

I forbindelse med kortlægningen af danske virksomheders brug af nanomaterialer har Tek-

nologisk Institut udtrukket en stratificeret stikprøve, der dels sikrer, at alle 14 brancher er 

med i kortlægningen, og dels sikrer, at vi inden for alle 14 brancher har både små virk-

somheder (to til 10 ansatte) og større virksomheder (mere end 10 ansatte) repræsenteret 

i undersøgelsen.  

I forhold til de 14 brancher er det tilstræbt at gennemføre lige mange interview med alle 

brancher samt at sikre, at der er en fordeling inden for de enkelte brancher med ca. 40 

pct. med 2 til 10 ansatte og ca. 60 pct. med mere end 10 ansatte.  

Data er efterfølgende vejet i forhold til målgruppens sammensætning – både med hensyn 

til brancher og antal ansatte. Denne vejning sikrer, at materialet er repræsentativt for 

målgruppen og dennes sammensætning på brancher og virksomhedsstørrelse i forhold til 

antal ansatte. Og stratifikationen gør, at vi har en mere ligelig fordeling af observationer 

på tværs af brancherne. Vejningen er anvendt ved alle procentangivelser, medmindre an-

det er anført. 

Om deltagelse 

Som standard ringer vores interviewere til en virksomhed op til otte gange, før de opgiver 

kontakt til virksomheden. I forbindelse med denne undersøgelse er der ringet op til 12 

gange til enkelte virksomheder, før der blev etableret kontakt til den rette person. 

I surveyen har vi været i kontakt med 1991 virksomheder, hvoraf 214 på forhånd ikke selv 

mente, at de var relevante, og at det derfor ikke var muligt at gennemføre interview (se 

Bilag A: Frafaldsanalyse). Hertil kommer 560 virksomheder, der ikke ønskede at medvirke 

i et interview. Resten – 1217 virksomheder – indvilgede i at deltage og gennemførte inter-

viewet, hvilket resulterede i 962 korte interview og 255 lange interview. Dette giver en 

samlet gennemførelsesprocent på 61 pct., hvilket er tilfredsstillende for undersøgelser af 

denne type. 

Interviewguide 

Designet af spørgeskemaet er udarbejdet, så det i størst muligt omfang tager højde for 

den udfordring, at surveyen – så vidt muligt – både skal indfange virksomheder, der ved, 

at de arbejder med nanomaterialer, såvel som virksomheder, hvor medarbejdere kan være 
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eksponeret, uden at virksomheden er bevidst om det. Derfor har der været arbejdet med 

en ’finmasket’ udvælgelse på baggrund af en række screeningsspørgsmål, der skulle sikre, 

at virksomheden ikke ville afvise at deltage i undersøgelsen på baggrund af manglende 

viden om nanomaterialer.  

Screeningsspørgsmålene er udformet således, at der er spurgt til bestemte typer af mate-

rialer eller bestemte arbejdsprocesser, som er identificeret gennem de indledende ekspert-

interview. Disse screeningsspørgsmål er opdelt i tre spørgsmål, som omhandler anvendelse 

af teknisk fremstillede nanomaterialer(TF). Hertil kommer to spørgsmål, som omhandler 

eksponering for procesgenererede nanomaterialer(PG), samt et spørgsmål, som omhand-

ler, hvorvidt virksomheden forsker i, udvikler eller producerer nanomaterialer. En virksom-

hed kan godt have svaret bekræftende på anvendelse af teknisk fremstillede nanomateri-

aler, og samtidig have svaret bekræftende på mulig eksponering for procesgenererede 

nanomaterialer, men i de anvendte tabeller er det fremhævet, hvilke arbejdsprocesser der 

er tale om. Det er fremhævet i teksten, hvis der har vist sig forskelle mellem virksomheder 

med teknisk fremstillede nanomaterialer og den samlede gruppe af virksomheder. 

Hvis virksomheder helt kan afvise såvel at have disse arbejdsprocesser samt at forske i, 

udvikle eller producere nanomaterialer, er de udeladt af undersøgelsen. Hvis de derimod 

har en eller flere af de fem arbejdsprocesser eller forsker i, udvikler eller producerer na-

nomaterialer (se figur 1) og ikke afviser, at der kan forekomme nanomaterialer i deres 

produktion, har de gennemført det fulde interview. I den resterende del af interviewet – 

Emner klar til overfladebehandling. Foto: Teknologisk Institut. 
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efter screeningsprocessen – er virksomhederne interviewet om blandt andet deres for-

holdsregler i omgangen med disse materialer eller i arbejdsprocesserne. Der spørges 

også til virksomhedens kendskab til værnemidler og om deres behov for rådgivning og 

information. 

Figur 1: Screeningsproces i virksomhedssurvey 

 

Spm.  

1. Først vil jeg gerne vide, om virksomheden har medarbejdere, der til daglig      

arbejder med materialer i pulverform? (TF) 

2. Har virksomheden medarbejdere, der til daglig arbejder med tilsætning af 

pigmenter eller farvestoffer i jeres produktion? (TF) 

3. Har virksomheden medarbejdere, der til daglig arbejder med svejsning, lod-

ning, metalstøbning eller andre højtemperaturprocesser? (PG) 

4. Har virksomheden medarbejdere, der til daglig arbejder med slibning, skæ-

ring eller nedbrydning af materiale, som skaber støv (mekanisk bearbejd-

ning)? (PG) 

5. Har virksomheden medarbejdere, der til daglig arbejder med overfladebe-

handling eller spraypåføring? (TF) 

6. Virksomheden forsker i, udvikler eller producerer nanomaterialer? 

7. Nanomaterialer anvendes i processer eller 

opstår som biprodukt i virksomhedens pro-

cesser? (Ja, det passer, eller Nej, det passer 

ikke). 

8. Det er muligt, at virksomheden har produk-

tion eller processer, som involverer nanoma-

terialer? (Ja, det er muligt, Kan ikke afvise, 

at nanomaterialer anvendes i processer eller 

opstår som biprodukt, eller Virksomheden har 

med sikkerhed hverken produktion eller pro-

cesser, som involverer nanomaterialer). 

Interview 

afsluttes 

Hvis der svares ja på enten 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 Hvis der svares nej til alle 

seks spørgsmål 

Hvis der svares bekræftende til spm. 7 eller 8 

Resterende del af survey 
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Spm. 0: [Introduktion til spørgeskemaet]  

Vil deltage, ønsker ikke at deltage eller ikke relevant virksomhed.  

  

Interview 

afsluttes 

Hvis der svares nej til deltagelse Hvis der svares ja til deltagelse 
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2. Resultater fra virksomhedssurvey 

Hvor mange virksomheder anvender nanomaterialer 

Af de adspurgte virksomheder tilkendegav 8 pct. (105 virksomheder), at de forsker i, ud-

vikler, producerer eller anvender nanomaterialer i deres virksomhed. Hertil kommer 150 

virksomheder (12 pct.), som tilkendegiver, at det er muligt, at virksomheden anvender 

nanomaterialer. Dette svarer til, at hver femte virksomhed i de adspurgte 14 brancher (20 

pct.) arbejder med eller potentielt kan arbejde med nanomaterialer. 

Tabel 2: Oversigt over antal af virksomheder, der arbejder med nanomaterialer 

Arbejder virksomhederne med nanomaterialer?                          (N=1217) 

 
N % 

Forsker i/udvikler eller 

producerer nanomaterialer 

17 1 % 

Anvender nanomaterialer i 

processer 

88 7 % 

Potentiel bruger af nano-

materialer 

150 12 % 

Med sikkerhed ikke 962 80 % 

Kilde: Survey (1991 respondenter, 1217 svar) med danske fremstillings- og FoU-virksomheder, Teknologisk In-
stitut, gennemført september-oktober 2016.  

Af de 17 virksomheder, som har svaret, at de forsker i, udvikler eller producerer nanoma-

terialer, har 13 virksomheder svaret ja til mindst et af de tre spørgsmål, som omhandler 

anvendelse af teknisk fremstillede nanomaterialer (TF). 

Af de 88 virksomheder, som har svaret, at de forsker i, udvikler eller producerer nanoma-

terialer, har 70 virksomheder svaret ja til mindst et af de tre spørgsmål, som omhandler 

anvendelse af teknisk fremstillede nanomaterialer (TF). 

I Tabel 3 på næste side ses fordelingen af virksomhederne fordelt på branchetilhørsforhold. 

Igen gøres opmærksom på, at en virksomhed godt kan have svaret bekræftende på et af 

de tre spørgsmål vedr. anvendelse af teknisk fremstillede nanomaterialer, og samtidig også 

have svaret bekræftende på et af de to spørgsmål vedr. mulig eksponering for procesge-

nererede nanomaterialer. 
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Tabel 3: Oversigt over antal af virksomheder, der arbejder med nanomaterialer 
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CA: Føde-, drikke- og tobaksvarer 986 104 15 15 6 

CB: Tekstil- og læderindustri 290 99 13 7 10 

CC: Træ- og papirindustri og trykkerier 699 105 15 12 11 

CD: Olieraffinaderier 3 3 0 0 0 

CE: Kemisk industri 148 67 24 24 6 

CF: Medicinalindustrien 40 20 5 5 3 

CG: Plast-, glas- og betonindustrien 595 104 23 18 18 

CH: Metalindustrien 1578 118 34 18 32 

CI: Elektronikindustrien 303 122 29 16 27 

CJ: Fremstilling af elektronisk udstyr 254 105 19 12 18 

CK: Maskinindustrien 1001 113 18 10 17 

CL: Transportmiddelindustri 163 68 18 7 18 

CM: Møbel og anden industri mv. 1307 108 27 22 27 

MB: Forskning og udvikling 214 81 15 12 6 

Total 7581 1217 255 178 199 

Tabel 3: C= Overordnet branchekode for Industri (C). M= Overordnet branchekode for Videnservice (M). 

* Virksomheden har svaret ja til at de – eller at det er muligt at de - forsker i, udvikler, producerer eller anvender nanomaterialer i processer.                           

** Virksomheden har svaret ja til mindst et af de tre spørgsmål, som omhandler anvendelse af teknisk fremstillede nanomaterialer.                                       

*** Virksomheden har svaret ja til mindst et af de to spørgsmål, som omhandler eksponering for procesgenererede nanomaterialer. 

 

Sikkerhedsforanstaltninger i arbejdet med nanomaterialer 

I dette afsnit vil vi belyse, hvilke sikkerheds-

foranstaltninger der anvendes i de virksomhe-

der, som arbejder med nanomaterialer eller er 

potentielle brugere af nanomaterialer. Kon-

trolhierarkiet er anvendt til kategorisering af 

sikkerhedsforanstaltninger, sådan at virksom-

hederne har skullet svare på, om de anvender 

forebyggelsestiltag inden for alle niveauer. De 

har desuden fået mulighed for at uddybe med 

supplerende kommentarer. 

Som det fremgår af Figur 2, er de hyppigst an-

vendte former for sikkerhedsforanstaltninger på 

tværs af alle virksomheder et lokalt udsug (an-

vendt af 96 pct. af virksomhederne) efterfulgt af 

handsker (95 pct.).  

Illustration: ’Nanopartikler i arbejdsmiljøet’ 
(pjece), Industriens Branchearbejdsmiljøråd og 
Teknologisk Institut, 2011. 
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I den anden ende af spektret ses det, at kun 37 pct. af virksomhederne benytter heldragter 

for at beskytte medarbejderne i forhold til de processer, hvor der kan forekomme ekspo-

nering. 33 pct. af de adspurgte angiver, at de anvender andre foranstaltninger end de 

oplistede valgmuligheder. Af ’andre foranstaltninger’ er der en overvægt af besvarelser, 

som omhandler en række forskellige tekniske foranstaltninger som f.eks. lukkede syste-

mer, ligesom en del virksomheder også er opmærksomme på korrekt arbejdsbeklædning 

og anvendelse af masker (Se bilag B: Oversigt over anvendte foranstaltninger og forholds-

regler baseret på virksomhedernes kvalitative udsagn). 

Figur 2: Oversigt over anvendte sikkerhedsforanstaltninger 

 

Figur 2: 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller ikke 
kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016.  

I analysen af datamaterialet har vi undersøgt, hvorvidt der er forskelle på, hvilke sikker-

hedsforanstaltninger man anvender i forhold til de arbejdsprocesser, medarbejderne udfø-

rer. Tabellerne er opstillet således at der redegøres for sikkerhedsforanstaltninger i forhold 

til arbejdsprocesser. Denne analyse afslører ingen markante forskelle, men i det følgende 

vil vi fremhæve nogle enkelte eksempler. Den fuldstændige liste af grafiske oversigter over 

anvendte sikkerhedsforanstaltninger i forhold til arbejdsprocesser kan findes i Bilag C: 

Virksomhedernes anvendte sikkerhedsforanstaltninger i arbejdet med nanomaterialer for-

delt ift. de processer, som virksomhederne arbejder med.  
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Anvender I andre foranstaltninger end de nævnte?

Benyttes der heldragt (coverall)?

Benyttes der friskluftsforsynet åndedrætsværn?

Har virksomheden erstattet stoffer eller ændret arbejdsprocesser for at

mindske partikeleksponering?

Anvendes der stinkskab, handskeboks eller lignende?

Benyttes der almindeligt åndedrætsværn?

Har virksomheden implementeret tekniske sikkerhedsforanstaltninger for at

mindske partikeleksponering?

Er der mekanisk rumventilation?

Benyttes der handsker?

Anvendes der lokalt udsug?

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger anvendes hos virksomhederne?

Ja Delvist Nej
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Ser man eksempelvis nærmere på den mest an-

vendte sikkerhedsforanstaltning ”lokalt udsug”, 

ses det, at denne sikkerhedsforanstaltning an-

vendes stort set på samme niveau af virksomhe-

derne. Figur 3 viser, at lokalt udsug benyttes af 

mellem 97 og 98 pct. af virksomhederne, når 

man opdeler dem ift. anvendte arbejdsprocesser 

– med undtagelse af ved arbejdsprocesserne 

håndtering af pigmenter eller farvestoffer i pro-

duktionen, hvor kun 93 pct. af virksomhederne 

benytter lokalt udsug.  

 

Figur 3: Anvendelse af lokalt udsug i forbindelse med forskellige arbejdsprocesser 

 

Figur 3: 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller ikke 
kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016.  

Der viser sig en noget større variation, når man vurde-

rer anvendelse af heldragt i forhold til arbejdsproces-

ser, som medarbejderne håndterer. Virksomhederne, 

der anvender heldragt (coverall) som sikkerhedsforan-

staltning, er ikke overraskende hyppigst blandt virk-

somheder, der arbejder med overfladebehandling eller 

spraypåføring. Over halvdelen af virksomhederne, som 

arbejder med disse processer, svarer, at de benytter 

eller delvist benytter heldragter (58 pct.). Heldragten 

er derimod langt mindre anvendt ved f.eks. slibning el-

ler andre processer, som skaber støv, hvor kun omkring 

38 pct. af virksomhederne benytter heldragter (Se Figur 

4).  
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Foto: Teknologisk Institut. 

Anvendelse af maske, heldragt og ærmer 
ved laboratoriearbejde. Foto: Teknologisk 
Institut. 
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Figur 4: Benyttelse af heldragt i forbindelse med forskellige arbejdsprocesser 

 

Figur 4: 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller ikke 

kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016.  

 

Anvendelsen af stinkskab, handskeboks eller lignende divergerer også mellem de forskel-

lige arbejdsprocesser. Den hyppigste anvendelse er blandt virksomheder, der arbejder med 

”Materialer i pulverform”, hvor 66 pct. svarer, at de anvender dem, mens 6 pct. svarer 

delvist (i alt 72 pct.). Den laveste anvendelse findes blandt de virksomheder, der arbejder 

med svejsning, lodning mv., hvor kun 50 pct. svarer ja til, at de anvender stinkskabe mv., 

og 5 pct. svarer ”delvist”. 

Figur 5: Anvendelse af stinkskab, handskeboks eller lignende i forbindelse med forskellige 
arbejdsprocesser 

 

Figur 5: 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller ikke 
kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016 
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Almindelig eller friskluftsforsynet åndedrætsværn 

Behovet for at anvende almindeligt åndedrætsværn eller friskluftforsynet åndedrætsværn 

er et af de områder, som er relevant for virksomhederne, når de skal vælge beskyttelses-

niveau i forhold til eksponering for nanomaterialer2. Vi vil derfor her fremhæve, hvordan 

det nuværende billede for virksomhedernes anvendelse af disse viser sig. 

Det almindelige åndedrætsværn, som kan betragtes som et personligt værnemiddel, an-

vendes helt eller delvist af 72 pct. af de adspurgte virksomheder (jf. Figur 2). Friskluftfor-

synede åndedrætsværn anvendes i langt mindre grad. Kun op mod 44 pct. af de adspurgte 

virksomheder benytter denne beskyttelsesform. 

Nedenfor (i Figur 6) ses, at det almindelige åndedrætsværn hyppigst anvendes, når der 

arbejdes med svejsning eller lodning (op mod 84 pct.), men også når der arbejdes med 

overfladebehandling eller slibning/skæring mv. (begge op mod 81 pct.). Ved håndtering af 

materialer i pulverform samt ved tilsætninger af pigmenter/farvestoffer i produktionen er 

anvendelsen af almindelige åndedrætsværn kun udbredt i henholdsvis 65 pct. og 67 pct. 

af virksomhederne. 

Figur 6: Benyttelse af almindeligt åndedrætsværn i forbindelse med forskellige arbejds-
processer 

 

Figur 6: 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller ikke 
kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016. 

                                           
2 https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/aa/d-5-4-aandedraetsvaern 
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Friskluftsforsynet åndedrætsværn (Figur 7) anvendes ligeledes hyppigst i virksomheder, 

som arbejder med overfladebehandling (op mod 59 pct.), men også ved svejsning, lodning 

mv. (op mod 56 pct.) og er mindst anvendt i virksomheder, der arbejder med materialer i 

pulverform (op mod 37 pct.). Det er således i de samme typer arbejdsprocesser, at begge 

typer åndedrætsværn primært anvendes – dog i et meget forskelligt omfang.  

Figur 7: Benyttelse af friskluftsforsynet åndedrætsværn i forbindelse med forskellige ar-
bejdsprocesser 

 

Figur 7: 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller ikke 

kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016.  

Stort set alle virksomhederne benytter sig af visse sikkerhedshensyn i deres omgang med 

nanomateriale. Der er dog stor forskel på udbredelsen af de forskellige sikkerhedsforan-

staltninger, hvor især de personlige værnemidler såsom friskluftforsynet åndedrætsværn 

og heldragt benyttes i lavest omfang af virksomhederne.     
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Virksomhedseksempel: En virksomhed har beskrevet, at den har valgt at gå fra anven-

delse af P2-masker til P3-masker – netop på grund af eksponeringen for nanopartikler i luften. Til 

surveyen har de givet denne uddybende kommentar: 

”P3-MASKER I STEDET FOR P2 – DIREKTE KONSEKVENS AF NANOPARTIKLER I LUFTEN OG AF, 

AT VI OMBYGGER PRODUKTIONEN”. 
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3. Kendskab til Arbejdstilsynets vejledning   

De adspurgte virksomheder i undersøgelsen har overordnet set et meget begrænset kend-

skab til Arbejdstilsynets vejledning omkring håndteringen af nanomaterialer3.  

Vejledningen blev lanceret i 2014, og i vejledningen er der en række anbefalinger, der 

omhandler, hvordan man sikrest håndterer nanomaterialer, der kan udgøre en risiko for 

de ansattes sikkerhed og sundhed, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger virksomheder bør 

tage.  

Som illustreret i Figur 8, så har blot 16 pct. af de adspurgte virksomheder kendskab til 

Arbejdstilsynets ”AT-vejledning 9.3.1”.  

Figur 8: Andel af virksomheder med kendskab til Arbejdstilsynets vejledning om brug af 
nanomaterialer 

 

Figur 8: 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller ikke 
kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016.  

For de virksomheder, som har svaret ja til mindst et af de tre spørgsmål, som omhandler 

anvendelse af teknisk fremstillede nanomaterialer (TF), forholder det sig sådan, at 20 % 

har kendskab til vejledningen, mens 71 % svarer nej, og 9 % svarer ved ikke. 

Kendskabet til indholdet i Arbejdstilsynets vejledning er lavt på tværs af virksomhederne i 

undersøgelsen. Virksomheder, som forsker i nanomaterialer/-teknologi har, som illustreret 

i Figur 9, det bedste kendskab med 21 pct. af virksomhederne4, som kender til retnings-

linjerne. Lavest ligger de virksomheder, som bruger nanomaterialer i produktionen, hvor 

kun 11 pct. har kendskab til vejledningen. 

 

                                           
3 https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/9-3-1-arbejde-med-nanomaterialer 
4 Der bør udvises forsigtighed med konklusioner på de procentvise angivelser for gruppen af virksomheder, som 
forsker/udvikler nanomaterialer, da de vægtede procenter er baseret på besvarelse fra 17 virksomheder. 
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Figur 9: Kendskab til arbejdstilsynets vejledning fordelt på virksomhedstyper 

 

Figur 9: 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller ikke 
kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016. Tallene 
i grafen er de vejede tal efter branche og størrelse. 

Selvom virksomhederne, der forsker i nanomaterialer, ser ud til, at de har været mere 

opsøgende i forhold til at indhente viden om de specifikke forholdsregler, når der anvendes 

nanomaterialer, er der gennemgående og på tværs af virksomhederne et relativt lavt kend-

skab til vejledningen.  
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Foto: Teknologisk Institut. 
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4. Virksomhedernes anvendelse af den lovpligtige APV 

Undersøgelsen viser, at 71 pct. af de adspurgte virksomheder angiver, at de gennemfører 

den lovpligtige kemiske APV. Lidt under tre ud af 10 virksomheder kortlægger dermed ikke 

systematisk arbejdsprocesser og eksponeringsscenarier ved anvendelse af nanomaterialer. 

Virksomheder, der forsker i nanomaterialer og -teknologi, er mindre tilbøjelige til at gen-

nemføre den kemiske APV end gennemsnittet af virksomhederne. Dette peger på, at der 

kan være behov for en intensiveret informationsindsats og vejledning om, hvordan man 

kan koble arbejdet med den kemiske APV med forebyggelsesstrategier i forhold til nano-

materialer for virksomhederne. 

Figur 9a og 9b: Andel af virksomheder, der har udarbejdet en kemisk arbejdspladsvurde-
ring 

 

Figur 9a og 9b: 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer 
eller ikke kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 
2016. Tallene i grafen er de vejede tal efter branche og størrelse. 

For de virksomheder, som har svaret ja til mindst et af de tre spørgsmål, som omhandler 

anvendelse af teknisk fremstillede nanomaterialer (TF), angiver 73 % af de adspurgte virk-

somheder, at de gennemfører den lovpligtige kemiske APV, mens 27 % angiver, at de ikke 

gør. 

Et resultat af virksomhedernes manglende kendskab til Arbejdstilsynets vejledning er des-

uden, at kun 11 pct. af de adspurgte virksomheder har taget udgangspunkt i denne vej-

ledning, når de udarbejder deres kemiske arbejdspladsvurdering. (Se Figur 10 på næste 

side). 

For de virksomheder, som har svaret ja til mindst et af de tre spørgsmål, som omhandler 

anvendelse af teknisk fremstillede nanomaterialer (TF), har 12 % taget udgangspunkt i 

Arbejdstilsynets vejledning i udarbejdelsen af deres kemiske arbejdsmarkedsvurdering. 
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Figur 10: Andel, som benytter Arbejdstilsynets vejledninger i udarbejdelsen af kemisk APV 

  

Figur 10: 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller ikke 
kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016.  

Det er hovedsageligt virksomhederne, som forsker i nanomaterialer og -teknologi, der har 

taget udgangspunkt i vejledningen fra Arbejdstilsynet (14 pct.), (Figur 11). Så når en virk-

somhed, der forsker i nanomaterialer og -teknologi, gennemfører en kemisk APV, anvendes 

vejledningen i større omfang. Kun 9 pct. af virksomhederne, som bruger nanomaterialer i 

produktionen, har anvendt Arbejdstilsynets vejledning.  

Figur 11: Virksomhedstyper, som benytter Arbejdstilsynets vejledninger i udarbejdelsen 
af kemisk APV 

  

Figur 11: 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller ikke 
kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016. Tallene 
i grafen er de vejede tal efter branche og størrelse. 
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Gennemgående har virksomhederne i lav grad kendskab til vejledningen om sikkert ar-

bejde med nanomaterialer. 

Der er derfor umiddelbart et stort forebyggelsespotentiale alene ved at øge virksomheder-

nes kendskab til Arbejdstilsynets vejledning om anvendelse af nanomaterialer samt en 

intensiveret indsats og vejledning omkring kobling til den kemiske APV. Som rådgiver eller 

tilsynsmyndighed er det dog væsentligt samtidig at interessere sig for, hvordan virksom-

heden i øvrigt indsamler og indhenter information til deres forebyggelsesarbejde. De ef-

terfølgende afsnit vil belyse, hvordan virksomhederne i dag indhenter information, gen-

nemfører instruktion og træning samt foretager øvrige foranstaltninger, som de vælger at 

bringe i anvendelse i deres forebyggelsesarbejde. 

 

5. Virksomhedernes indsats for at sikre ordentlige forhold 

Hvilken indsats laver virksomhederne for at sikre ordentlige forhold i branchen? Som illu-

streret i Figur 12, sender kun 23 % af de adspurgte virksomheder medarbejdere på kursus 

eller træning i håndtering af nanomaterialer, og 33 % af virksomhederne har særlige ret-

ningslinjer for at arbejde med nanomaterialer. 63 pct. af virksomhederne fortager en særlig 

introduktion for de medarbejdere, som eksponeres for nanomaterialer. Der viser sig ingen 

signifikante forskelle, når man udvælger de virksomheder, som har svaret ja til mindst et 

af de tre spørgsmål, som omhandler anvendelse af teknisk fremstillede nanomaterialer 

(TF). 

Figur 12: Forholdsregler, virksomhederne tager for at sikre ordentlige forhold omkring 
håndtering af nanomaterialer 

 

Figur 12: 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller ikke 
kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016.  

Virksomhederne angiver også en række andre forholdsregler – ud over træning, uddan-

nelse, retningslinjer og instruktion. Disse har karakter af forebyggelsestiltag, som kan re-

lateres til kontrolhierarkiet, og er derfor indarbejdet i skemaoversigten i Bilag B. 
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63%

22%

77%

67%

37%

78%

Har I medarbejdere, som kommer på kurser eller modtager specifik

træning med henblik på at arbejde med nanomaterialer?

Har I særlige retningslinjer for det at arbejde med nanomaterialer?

Foretager I en særlig instruktion af de medarbejdere, som potentielt er

eksponeret for nanomaterialer?

Foretager I andre forholdsregler

Ja Nej
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6. Virksomhedernes anslåede viden på området 

Et flertal (65 pct.) af de adspurgte virksomheder i undersøgelsen vurderer, at de i høj grad 

eller i nogen grad har tilstrækkelig viden om arbejdsmiljøudfordringer omkring brugen af 

nanomateriale. 26 pct. af virksomhederne mener, at de i ringe grad eller slet ikke har 

tilstrækkelig viden på området (Figur 13). Et flertal føler sig altså fint rustet i deres omgang 

med nanomaterialer, men 26 pct. føler sig usikre på håndtering.  

Figur 13: Vurdering af virksomhedernes viden om arbejdsmiljøudfordringer 

 

Figur 13: 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller ikke 
kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016.  

 

Dettes bakkes videre op af, at kun omkring 6 pct. af virksomhederne mener, at der i høj 

grad er behov for at opdatere virksomhedens nuværende information omkring håndtering 

af nanomaterialer, mens 24 pct. mener, at der i nogen grad er behov for opdatering (Figur 

14 på næste side). Over halvdelen af virksomhederne mener altså ikke, at deres virksom-

hed har behov for at opdatere retningslinjerne omkring sikkerhed i arbejdet med nanoma-

terialer.    

Hverken på spørgsmålet om, hvorvidt virksomhederne oplever, at de har tilstrækkelig vi-

den om arbejdsmiljøudfordringer, eller på spørgsmålet om behov for opdatering af infor-

mation omkring nanomaterialer, viser der sig signifikante forskelle, når man udvælger de 

virksomheder, som har svaret ja til mindst et af de tre spørgsmål, som omhandler anven-

delse af teknisk fremstillede nanomaterialer (TF). 

 

 

 

30%

35%

16%

10%

9%

I hvilken udstrækning vil du samlet set vurdere, at virksomheden har tilstrækkelig 
viden om arbejdsmiljøudfordringer i forbindelse med nanomaterialer? 

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke
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Figur 14:  Vurdering af virksomhedernes behov for opdatering af information omkring na-

nomaterialer 

 

Figur 14: 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller ikke 

kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016.  

I Figur 15 og Figur 16 fremgår det dog, at der er en diskrepans i forhold til, hvem der siger, 

at de har tilstrækkelig viden om nanomaterialer og dem, som siger, at der generelt er 

behov for at opdatere informationerne. Det er virksomhederne, der forsker i nanomateri-

aler og -teknologi, som i størst udstrækning føler, at de har tilstrækkelig viden. 86 pct. af 

virksomhederne, som forsker i nanomaterialer og -teknologi, vurderer, at de enten i høj 

grad eller i nogen grad har tilstrækkelig viden på området. Af de potentielle brugere af 

nanomaterialer vurderer kun lidt over halvdelen (54 pct.) af virksomhederne, at de i høj 

grad eller i nogen grad har tilstrækkelig viden.  

Billedet vendes på hovedet, når virksomhederne bliver bedt om at vurdere behovet for 

opdateret information. Her er det blot 26 pct. af brugere af nanomaterialer og 28 pct. af 

de potentielle brugere af nanomaterialer, som i høj grad eller i nogen grad vurderer, at der 

er behov for opdateret information. Til sammenligning siger 72 pct. af forskningsvirksom-

hederne, at de mener, at informationen skal opdateres.  

Der synes at være en tendens til, at jo mere viden virksomhederne vurderer sig selv til at 

have på området, jo mere mener de også, at der er behov for opdateret information. 

 

 

 

   

 

6%

24%

21%

32%

17%

I hvilken grad vil du vurdere, at der generelt  er et behov for en opdatering af den 
nuværende virksomhedsrettede information vedrørende nanomaterialer og 

arbejdsmiljø? 

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke
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Figur 15: Vurdering af virksomhedernes viden om arbejdsmiljøudfordringer 

 

Figur 15: 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller ikke 
kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016. Tallene 
i grafen er de vejede tal efter branche og størrelse. Enkelte værdier summer ikke til 100 procent 
pga. afrundinger.  

Figur 16:  Vurdering af virksomhedernes behov for opdatering af information omkring na-

nomaterialer 

 

Figur 16: 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomateria-

ler eller ikke kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført septem-

ber-oktober 2016. Tallene i grafen er de vejede tal efter branche og størrelse. 

Virksomhederne opnår deres viden om nanomaterialer fra meget forskellige kilder. Virk-

somhederne har givet 76 forskellige kvalitative udsagn om, hvorfra de har deres kendskab 

til arbejdsmiljørelaterede udfordringer med nanomaterialer. Heraf fremgår det blandt an-

det, at nogle virksomheder opbygger egne kompetencer, men også at der søges hjælp og 

viden fra arbejdsmiljørådgivere, Arbejdstilsynet, branchearbejdsmiljøråd og Dansk Center 

for Nanosikkerhed. Især leverandører nævnes i en del besvarelser som kilde til viden (Se 

Bilag E: Kvalitative udsagn om kendskab til arbejdsmiljørelaterede udfordringer). 
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I hvilken udstrækning vil du samlet set vurdere, at virksomheden har 
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af den nuværende virksomhedsrettede information vedrørende 
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Foto: Teknologisk Institut. 

 

Er der utryghed blandt medarbejderne omkring håndtering af nanomaterialer? 

I surveyen er der blevet stillet spørgsmål til, om virksomheden vurderer, at der blandt 

deres ansatte er en oplevelse af utryghed i forhold til nanomaterialer. Resultatet fremgår 

af Figur 17 på næste side. 
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Figur 17: Virksomhedernes vurdering af utryghed blandt de ansatte  

 

Figur 17: 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller ikke 

kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016.  

Som det fremgår, mener størstedelen af de adspurgte virksomheder ikke, at deres ansatte 

er usikre eller utrygge ved potentiel håndtering af nanomaterialer (91 pct. af virksomhe-

derne). Ser man nærmere på de kvalitative besvarelser, optræder et mere sammensat 

billede. Der er på den ene side en oplevelse af usikkerhed og manglende viden, men en 

del virksomheder oplever også, at hvis der informeres og etableres tiltag til forebyggelse, 

vil oplevelsen af usikkerhed blive mindre (Se Bilag F: Kvalitative udsagn vedr. utryghed). 

7%

91%

2%

Har virksomheden kendskab til eller indtryk af, at der er ansatte i virksomheden, 
som er usikre eller utrygge ved potentiel håndtering af nanomaterialer?

Ja Nej Ved ikke

Virksomhedseksempler: Blandt de 23 uddybende kvalitative udsagn, som virksomhederne 

i undersøgelsen har givet, er det godt halvdelen, som giver udtryk for en vag eller udefinerbar 

oplevelse af usikkerhed: 

”Hvis man spørger direkte, er folk vel utrygge over de ting, de ikke kender til eller tror, de ikke 

kender til – f.eks. nano. Men umiddelbart er der ikke nogle, der har udtrykt det”, ”En svag usik-

kerhed – er det nu godt nok?” eller ”Når man ikke ved noget om nano, så ved man jo ikke, om 

man skal være bange”. 

Men der er også virksomheder, som forklarer, hvordan de har handlet i forhold til den usikkerhed, 

som kan være til stede: 

”Vi har gjort meget ud af info og opgradering af udstyr. Vi holder infomøder med alle medarbej-

dere, så det har vi ikke indtryk af, at der er nogen, der er”. 
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7. Estimering af antallet af eksponerede medarbejdere 

Vi har på baggrund af besvarelserne fra de deltagende virksomheder i undersøgelsen for-

søgt at estimere, hvor mange ansatte som kan være eksponeret for nanomaterialer i Dan-

mark.  

Virksomhederne er blevet interviewet om, hvor mange ansatte i deres virksomhed der 

efter deres vurdering er eksponeret for nanomaterialer i deres daglige arbejde5. Der er 

dermed taget udgangspunkt i virksomhedernes selvrapportering af antallet af medarbej-

dere, som på daglig basis er eksponeret, og ikke en vurdering på baggrund af en opgørelse 

af samtlige ansatte i virksomheden – inklusive f.eks. administrativt personale. Det gen-

nemsnitlige antal ansatte eksponeret for nanomaterialer per virksomhed for virksomhe-

derne, som samtidig tilkendegiver, at de forsker eller arbejder med nanomaterialer, er 15 

personer. Idet der i alt er 7581 virksomheder inden for de udvalgte 14 brancher, estimeres 

det, at der er godt 9.000 medarbejdere, som til daglig er eller kan være udsat for nanopar-

tikler i de virksomheder, som samtidig tilkendegiver, at man i virksomheden forsker, ud-

vikler, producerer eller anvender nanomaterialer. 

Inkluderer man de virksomheder, der ikke med sikkerhed kan afvise, at virksomheden har 

produktion eller processer med nanomaterialer, er det samlet set op mod 15.500 medar-

bejdere, som er eller kan være udsat for nanomaterialer.  

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er tale om en delpopulation (14 brancher) og 

ikke en totalundersøgelse af danske virksomheder. 

 Tabel 4: Estimering af antallet af ansatte i Danmark eksponeret for nanomaterialer  

Antallet af eksponerede ansatte                        

 
Virksomheder, som forsker 

og arbejder med nanoma-

terialer 

Forsker og arbejder med 

nanomaterialer eller er 

potentielle brugere af na-

nomaterialer 

Totalt antal virksomheder på området i Dan-

mark (14 brancher) 

7.581 7.581 

Andel af adspurgte virksomheder, der arbej-

der med nanomaterialer 

8,0 %  19,9 % 

Gennemsnitligt antal ansatte eksponeret for 

nanomaterialer per virksomhed 

14,96 10,3 

Estimeret totalt antal ansatte eksponeret for 

nanomaterialer 

9.073 15.539 

                                           
5 Spørgsmålet er formuleret på følgende måde: ”Hvor mange ansatte, vil du vurdere, er eller kan være eksponeret for nanoma-

terialer i deres daglige arbejde?” 
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Hertil kommer en nærmere angivet gruppe af virksomheder, som arbejder med en eller 

flere af de arbejdsprocesser, som er anvendt i screeningsprocessen af potentielt relevante 

deltagere til interview, men som afviser at arbejde med nanomaterialer. 

Tabel 5: Udregning af antallet af virksomheder med potentielt risikofyldte arbejdsproces-

ser 

Virksomheder i potentielgruppe for anvendelse af nanomaterialer                        

 
Antal virksomheder 

med arbejdsproces, 

som ved anvendelse 

af nanomaterialer kan 

medføre eksponering 

Virksomheder, der 

arbejder med nano-

materialer eller ikke 

kan afvise det 

Kalkulation af virk-

somheder i en gruppe 

med arbejdsproces-

ser med mulig ekspo-

nering, men som af-

viser nanomaterialer i 

deres produktion6. 

 
801 255 801 – 255 = 546 

 

 

 

  

                                           
6 Se virksomhedernes fordeling på brancher i Bilag D: Fordeling af virksomheder med arbejdsprocesser, som kan 
medføre eksponering ved anvendelse af nanomaterialer 

Foto: Teknologisk Institut. 
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8. Surveyens hovedresultater – en opsummering 

Teknologisk Institut har i Dansk Center for Nanosikkerhed II gennemført denne survey om 

danske industrivirksomheders brug af nanomaterialer og om deres viden om og nuværende 

status på anvendelse af værnemidler.  

Formålet med undersøgelsen var at tilvejebringe et konkret overblik over eksisterende 

viden om nanomaterialer i virksomhederne samt en vurdering af, om der er behov for at 

opdatere informationen vedrørende nanomaterialer og arbejdsmiljø rettet mod danske 

virksomheder.  

Kortlægningen er gennemført ved hjælp af en interviewundersøgelse blandt 1.991 virk-

somheder inden for 14 udvalgte brancher i Industrien samt Forskning og udvikling. Tek-

nologisk Institut har udtrukket en stratificeret stikprøve, der sikrer, at både små virksom-

heder (to til 10 ansatte) og større virksomheder (mere end 10 ansatte) er repræsenteret i 

alle brancherne. Teknologisk Institut har haft telefonisk kontakt til 1.991 virksomheder, 

hvoraf 1.217 virksomheder (61 pct.) ønskede at deltage, hvilket resulterede i 962 korte 

interview og 255 lange interview.   

Af de adspurgte virksomheder tilkendegav 8 pct. (105 virksomheder), at de forsker, ud-

vikler, producerer eller anvender nanomaterialer i deres virksomhed. Hertil kommer 150 

virksomheder (12 pct.), som tilkendegiver, at det er muligt, at virksomheden anvender 

nanomaterialer. Dette svarer til, at hver femte virksomhed i de adspurgte 14 brancher (20 

pct.) arbejder med eller potentielt kan arbejde med nanomaterialer. 

 

Teknisk fremstillede og procesgenererede nanomaterialer 

 

Man skelner grundlæggende mellem to former for nanomaterialer: 

 Teknisk fremstillede nanomaterialer, som bliver produceret for deres egenskaber 

 Procesgenererede nanomaterialer, der opstår under en arbejdsproces, hvor man fx 

sliber på en overflade eller udsætter et materiale for meget høje temperaturer.  

Derfor har Teknologisk Institut spurgt de 255 virksomheder, der arbejder med eller mulig-

vis arbejder med nanomaterialer, hvilke former for nanomaterialer, der kan forekomme på 

virksomheden. Resultaterne viser, at  

 178 af virksomhederne (70 procent) har svaret ja til mindst 1 af de spørgsmål, der 

omhandlede anvendelse af teknisk fremstillede nanomaterialer 

 199 af virksomhederne (78 procent) har svaret ja til mindst 1 af de spørgsmål, der 

omhandlede udsættelse for procesgenererede nanomaterialer. 

Undersøgelsen dokumenterer dermed, at der både findes teknisk fremstillede nanomate-

rialer og procesgenererede nanomaterialer på virksomhederne i de 14 brancher, som 

denne undersøgelse omfatter.  
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Eksponering af medarbejdere 

Virksomhederne er blevet interviewet om, hvor mange ansatte i deres virksomhed der 

efter deres vurdering er eksponeret for nanomaterialer i deres daglige arbejde. På den 

baggrund estimeres det, at der er 9.000 medarbejdere, som til daglig er eller kan være 

udsat for nanopartikler i de virksomheder, som samtidig tilkendegiver, at man i virksom-

heden forsker, udvikler, producerer eller anvender nanomaterialer. 

Inkluderer man de virksomheder, der ikke med sikkerhed kan afvise, at virksomheden har 

produktion eller processer med nanomaterialer, er det samlet set op mod 15.500 medar-

bejdere, som er eller kan være udsat for nanomaterialer. Hertil kommer en nærmere an-

givet gruppe af virksomheder, som arbejder med en eller flere af de arbejdsprocesser, som 

er anvendt i screeningsprocessen af potentielt relevante deltagere til interview, men som 

afviser at arbejde med nanomaterialer. 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at der er tale om en delpopulation (14 brancher) og 

ikke en totalundersøgelse af danske virksomheder. 

 

Virksomhedernes forebyggelsesstrategier og vidensøgning 

Virksomhederne blev interviewet om deres arbejdsprocesser, deres anvendelse af værne-

midler, hvilke informationskilder, værktøjer og metoder, de anvender i deres forebyggel-

sesarbejde, samt om behovet for at opdatere disse.  

Undersøgelsen viste, at 71 pct. af de adspurgte virksomheder angav, at de gennemfører 

den lovpligtige kemiske APV.  16 pct. af de virksomheder, som arbejder med eller potentielt 

kan arbejde med nanomaterialer, havde kendskab til Arbejdstilsynets vejledning 9.3.1 fra 

2014 om anvendelse af nanomaterialer, mens kun 11 pct. angiver, at de anvender vejled-

ningen, når de gennemfører deres kemiske APV. Der var ingen væsentlige forskelle mellem 

virksomheder, der tilkendegav at håndtere teknisk fremstillede nanomaterialer, og de virk-

somheder, som tilkendegav at håndtere procesgenererede nanomaterialer. 

Kortlægningen af danske industrivirksomheders brug af nanomaterialer og deres viden om 

og nuværende status på anvendelse af værnemidler viser derfor, at en del af de danske 

virksomheder håndterer nanomaterialer. Analysen viser også, at der ligger et stort fore-

byggelsespotentiale i at øge virksomhedernes kendskab til Arbejdstilsynets vejledning om 

anvendelse af nanomaterialer, samt hvordan man kan koble arbejdet med den kemiske 

APV med forebyggelsesstrategier i forhold til nanomaterialer for virksomhederne.  
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Bilag A: Frafaldsanalyse 

Der er kontaktet 1991 virksomheder, hvoraf 774 virksomheder ved det indledende spørgs-

mål 0 meddelte, at de ikke ønskede at deltage eller ikke mente, at de var relevante for 

undersøgelsen. 214 af disse virksomheder har angivet en begrundelse for deres manglende 

deltagelse. Vi vil i dette bilag redegøre for disse begrundelser for på den måde at opnå en 

bedre indsigt i virksomhedernes overvejelser omkring sammenhæng mellem deres virk-

somhedskarakteristika og relevansen ift. nanomaterialer og arbejdsmiljø. Dette kan være 

relevant viden i forhold til eksempelvis en målrettet informationsindsats rettet mod virk-

somhederne. Vi har derfor foretaget en grundigere analyse af og grupperet disse besva-

relser ift. den hovedårsag, virksomhederne angiver som den væsentligste for ikke at del-

tage. Vi har desuden registreret respondenternes åbne svar i displays på næste side. Ne-

denfor redegør vi for, hvordan vi har grupperet deres svar. 

Tabel 6: Grupperede begrundelser for ikke at deltage 

 Begrundelser Antal virk-

somheder 

Andel i pct. 

 Ingen produktion 76  36% 

 Virksomheden er i en opstarts- eller nedlukningsfase 18  

 

8% 

 Benytter ikke nano 17  8% 

 Virksomheden producerer i udlandet 25  12% 

 Medarbejdere taler ikke eller forstår ikke dansk 6  3% 

 Arbejdsmiljøansvarlig er ikke til at træffe 8  4% 

 Interesserer sig ikke for arbejdsmiljø 1  0% 

 Fandt det eksplicit ikke relevant 21  10% 

 Andre årsager 42  20% 
 I alt 214  100% 

 

Om fordelingen af begrundelser i de forskellige grupper er repræsentativ for alle virksom-

heder, som har valgt ikke at deltage, er uvist. Besvarelserne bør dog give os en indsigt i 

frafaldet fra undersøgelsen og i hvilke årsager, som kan ligge til grund herfor.  

Blandt de 214 virksomheder er der især mange virksomheder, der angiver som begrun-

delse, at de ikke selv står for deres produktion. 12 pct. af virksomhederne skriver, at deres 

produktion forgår i udlandet, mens 36 pct. af virksomhederne blot skriver, at de ingen 

produktion har – at de f.eks. blot videresælger produkter. 8 pct. af virksomhederne er 

enten i opstarten eller ved at nedlægge deres produktion. Den største gruppe er således 

virksomheder, som ikke direkte er ansvarlige for egen produktion. Det er uvist, om pro-

duktionen lever op til retningslinjer om sikkerhed i arbejdet med nanomaterialer.  

18 pct. af de adspurgte virksomheder, som gav en forklaring, svarede enten, at de ikke 

arbejder med nanomaterialer (8 pct.), eller at undersøgelsen af andre årsager ikke var 

relevant for dem (10 pct.).  

En lille gruppe af virksomheder deltog ikke i undersøgelsen af logistiske årsager. Der var 

otte virksomheder, som afviste at deltage med reference til, at den arbejdsmiljøansvarlige 

ikke var at træffe, eller at arbejdsmiljøarbejdet var outsourcet eller blev varetaget af en 



Teknologisk Institut 

 

33 

anden del af virksomheden. Seks virksomheder deltager ikke i undersøgelsen, da de per-

soner, som tog telefonen, ikke talte dansk, eller fordi der ikke kunne findes en danskta-

lende person at henvise til. Da undersøgelsen er anonym, giver frafaldsanalysen ikke mu-

lighed for at se, hvilke typer af virksomheder der er tale om. 

En enkelt virksomhed fortalte, at virksomheden var en forsknings-/udviklingsvirksomhed, 

hvis væsentligste opgaver er forlagt hos kunder, og at virksomheden derudover ingen ar-

bejdsmiljørepræsentant har. En anden – enkeltstående – virksomhed gav udtryk for, at 

den grundet dens størrelse ikke interesserer sig for arbejdsmiljø. 

Endelig var der en gruppe virksomheder, som spredte sig over forskellige andre ikke-ru-

bricerbare grunde til ikke at deltage. 

Samlet set peger denne frafaldsanalyse på, at der er behov for et oplysningsarbejde i 

forhold til, at man som virksomhed kan have brug for rådgivning i forhold til også overho-

vedet at identificere, om der er processer i virksomhedens værdikæde med relevans ift. 

eksponering og beskyttelse imod partikler i nanostørrelse. 

Oversigt over virksomhedernes begrundelser for ikke at deltage. 

Tabel 7: Grupperede begrundelser for ikke at deltage belyst ved kvalitative udsagn 

Ingen 

produk-

tion 

Virksomhe-

der i op-

starts- eller 

nedluknings-

fase 

Benytter 

ikke nano 

Virksomhe-

den produ-

cerer i ud-

landet 

Medarbej-

dere forstår 

ikke dansk 

Arbejdsmil-

jøansvarlig 

ikke til at 

træffe 

Interesserer 

sig ikke for 

arbejdsmiljø 

Fandt det 

eksplicit ikke 

relevant 

Andre årsa-

ger 

Ikke en 

produkti-

onsvirk-

somhed 

”Kun kon-

tor” 

”Har ikke 

længere 

produk-

tion” 

”IT-virk-

somhed” 

”Udeluk-

kende ad-

ministra-

tion” 

”Konsu-

lent VSH” 

Ved at lukke 

ned 

”Firmaet var 

ved at lukke 

ned, så der 

var ingen ak-

tivitet i fir-

maet” 

”Ved at lukke 

ned, havde 

ikke lyst” 

”Har ikke 

VSH læn-

gere” 

”Selskabet er 

afviklet” 

”Virksomhe-

den lukker 

”Virksomhe-

den arbejder 

ikke med na-

nomateria-

ler” 

”Bruger det 

ikke” 

”Arbejder vi 

ikke med” 

”Slet ikke no-

get, vi bru-

ger” 

”Producerer 

uden for 

Danmarks 

grænser” 

”Ingen pro-

duktion i 

Danmark” 

”Produktion i 

Tyskland, te-

stes i Dan-

mark” 

”Ingen pro-

duktion i 

Danmark, 

længere” 

”Produktion i 

Kina” 

”Dette er et 

holdingfirma, 

”Ingen taler 

dansk” 

”Forstår ikke 

dansk” 

”Personen 

med ansvaret 

for arbejds-

miljø er bager 

og har fri kl. 

07. Så er der-

for ikke til at 

træffe, over-

hovedet” 

”Har et eks-

ternt firma til 

at stå for ar-

bejdsmiljøet” 

”Ikke muligt 

at få fat i an-

svarlig” 

”Ingen an-

svarlig for 

det” 

”Mente, det 

var for lille en 

virksomhed, 

interesserer 

sig ikke for 

arbejdsmiljø” 

 

Ikke et firma 

”Ikke VSH, 

privatper-

son” 

”Er bager” 

”Mener ikke, 

at bager og 

nano har no-

gen sam-

menknyt-

ning” 

 

”Forsknings 

fond - kun to 

medarbej-

dere - for-

skerne er i 

marken på 

hospita-

lerne - ingen 

arbejdsmil-

jørepræsen-

tant” 

”Tysk tele-

fonsvarer” 

”Ingen inte-

resse, fik 

ikke lov at 

introdu-

cere” 

”Ingen an-

satte” 
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”Udeluk-

kende 

service-

virksom-

hed” 

”Udeluk-

kende 

salg” 

”Detail-

virksom-

hed” 

ned i Dan-

mark” 

”Virksomhe-

den er solgt” 

 

 

selve pro-

duktionen 

forgår i Kina” 

”Produktion i 

Asien” 

”Produktion i 

Tyskland, 

kontorar-

bejde i Dan-

mark” 

”Det bliver 

styret fra Sve-

rige” 

”Arbejdsmil-

jørepræsen-

tanten havde 

ansvar for 

kontorområ-

det og kunne 

derfor ikke 

svare for pro-

duktionen” 

”Privatper-

son” 

”Sidder i 

USA” 

”Kontaktes 

kun på 

skrift” 

”Lille bol-

chevirksom-

hed” 

”Virksom-

hed ikke 

længere på 

adresse” 

Produk-

tion an-

detsteds 

”Ejer an-

dre virk-

somhe-

der, som 

tager sig 

af produk-

tion” 

”Kun en 

underle-

verandør” 

”Outsour-

cer al pro-

duktion” 

Ved at starte 

op 

”Ikke be-

gyndt at pro-

ducere 

endnu” 

     Ingen rele-

vans 

”Mener ikke, 

at de har no-

get med det 

at gøre” 

”Mener ikke, 

at nano er 

relevant for 

dem” 

”Ikke noget, 

de har inte-

resse i” 

”Ikke rele-

vant for vo-

res produk-

tion” 

”Allerede 

deltaget un-

der andet 

firmanavn” 

”Var blevet 

ringet op” 

”Advokat-

firma” 

”Producerer 

æg” 

For lille 

”Enkelt-

mands-

firma” 

”Selv-

stændig 

VSH” 
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Bilag B: Oversigt over anvendte foranstaltninger og forholdsregler 

baseret på virksomhedernes kvalitative udsagn 

Bilaget er en redegørelse for virksomhedernes besvarelse af spørgsmål 19: Anvender I 

andre foranstaltninger end de nævnte? og spørgsmål 24: Foretager i andre for-

holdsregler? 

 

Anvendte sikkerhedsforanstaltninger  

 

Elimination Substitution Tekniske foran-

staltninger 

Administrative for-

anstaltninger 

Personlige værnemidler Øvrige besvarelser, 

læringskultur mv. 

0 besvarelser  3 besvarelser  34 besvarelser  31 besvarelser  45 besvarelser  12 besvarelser 

 

Elimination:  

0 besvarelser 

 

Substitution 

3 besvarelser 

1. OPSLIMMER - OPLØSER DEM – SUSPENSION 

2. VI PRØVER AT UDSKIFTE DE MATERIALER VI HAR DER KAN VÆRE FARLIGE TIL 

NOGLE DER IKKE ER, NÅR DET ER MULIGT 

3. UV PRINTER GØR DEM FRIE FOR FARLIGT ARBEJDE 
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Tekniske foranstaltninger 

34 besvarelser 

Arbejdet udføres andet sted 

1. ÅBNE VINDUER 

2. VI ARBEJDER UDENDØRS 

3. GÅ UDENFOR 

4. GÅ UDENFOR 

5. AT MAN STÅR STEDER DER ER UDSUGNING 

Indkapsling af arbejdet, lukkede rum mv.. 

6. HÅNDFRI BETJENT VANDHANE OG DØR ALBUEBETJENT 

7. HAR SPECIELT INDRETTEDE LUKKEDE KAMRE TIL FORSKELLIGE PROCESSER 

8. SPECIELLE SKABE TIL SALTBLÆSNING OG MALING I MALEKABINE 

9. SEPARAT RUM TIL SLIBNING 

10. LABORATORIUM MED FORSEGLING 

11. LUKKEDE SILO SYSTEMER FOR AT BEGRÆNSE STØV 

12. TO PROCESSER SOM ER LAVET SOM LUKKEDE PROCESSER - IKKE MEDARBEJ-

DERE SOM KOMMER IND  

13. ALARMER PÅ SYSTEMERNE OG SLÅR FRA HVIS DET IKKE KØRER SOM DET SKAL 

14. ARBEJDSKABINER 

15. DET FOREGÅR I LUKKEDE PROCESSOR ELLER I AFSKÆRMEDE RUM - SÅ VI ER 

IKKE EKSPONERET FOR MATERIALERNE 

16. AFSKÆRMING 

Særligt udstyr, udsug, støvsugning, kabiner mv. 

17. STØVSUGERE BRUGES LOKALT 

18. VI ANVENDER LØFTE MATERIEL 

19. BEFUGTNINGSANLÆG 

20. PULVERKABINE DER SUGER STØV 

21. UDSUGNING DIREKTE PÅ MASKINE 

22. STYRING AF LUFT FUGTIGHED OG TEMPERATUR 

23. SUGESKAB OG OVERTRYKSSYSTEM 

24. PUNKTUDSUG 

25. PUNKTSUG 

26. LIMKABINER SOM UDSUGNING 

27. INDKAPSLING AF MASKINER, ARBEJDSPROCESSER DER GØR AT STØV BLIVER 

SUGET UD AUTOMATISK, BRUGER ALUN 

28. BLYMURE 

29. SPRØJTBARE MATERIALER ER LÅST INDE 

30. RADIOAKTIVITET 

Rengøring 

31. GEMEN RENGØRING 

32. MERE RENGØRING 

33. HYPPIG RENGØRING 

34. HYPPIG OG GRUNDIG RENGØRING 
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Administrative foranstaltninger 

31 besvarelser 

Målinger 

1. STØV MÅLINGER - EMISSIONSMÅLINGER 

2. MÅLINGER OSV. FOR AT FINDE UD AF OM MEDARBEJDERNE BLIVER UDSAT FOR 

MERE END DET DE MÅ 

Kurser, instruktion, sidemandsoplæring 

3. KURSER INDEN FOR ALLE FARLIGE STOFFER DE ARBEJDER MED 

4. FÅR SIDEMANDSOPLÆRING 

5. EPOXYKURSUS 

6. EPOXY KURSER 

7. EKSTERNE KONSULENTER OG RÅDGIVERE 

8. VI LÆRER VORES MEDARBEJDERE GRUNDIGT OP IFT. FORHOLD OM DERES AR-

BEJDSOPGAVER 

9. VI HAR SÆRLIGE KURSER 

10. TO MANDS OPLÆRING 

11. UNDERVISNING FRA JAPANERE 

12. UDDANNELSER TIL MEDARBEJDERNE, FØLGEOPLÆRING MED EN ERFAREN MED-

ARBEJDER (½ ÅR) 

13. TRÆNING, UDDANNELSE OG SIKKERHEDSKURSUS V. ANVENDELSE 

14. MEDARBEJDER PÅ LOVPLIGTIGE KURSER I FORBINDELSE MED SVEJSNING 

15. HAR SPECIELLE ARBEJDSPROCEDURER SOM DEL AF OPLÆRINGEN 

16. ALLE MEDARBEJDERE LÆRES OP I AT HÅNDTERE BLÆK, MEN IKKE SPECIFIKT PÅ 

NANO 

17. ANDRE KURSER 

Auditering, helbredsmålinger, Arbejdspladsvurdering mv. 

18. VI FØLGER APV'EN  

19. TILBUD OM HELBREDSOVERVÅGNING, HELHEDSVURDERING, RISIKOVURDERING 

AF ALT UDSTYR OSV 

20. GENEREL SIKKERHEDSGENNEMGANG 

21. EVALUERING OG MØDER 

22. EN SPECIEL APV FOR NOGLE INVOLVERET MED SPRÆNGFARLIGE MATERIALER 

23. KORLÆGGE KEMI OSV  

24. KEMIKALER DATABASE 

25. JA, IFT. VORES APV ALT DER BLIVER FORESKREVET OG SKAL BRUGES BLIVER 

BRUGT OG ER TIL STEDE 

26. LØBENDE EVALUERING 

27. KVALITETSSTYRRINGSSYSTEM 

28. ARBEJDSMILJØLOVEN 

29. ANVISNINGER AF LOVKRAV 

30. HAFT BESØG AF EKSTERNE 

31. DER HÆNGER SIKKERHEDS-BLADE 
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Personlige værnemidler 

45 besvarelser 

1. P3 MASKER ISTEDET FOR P2 - DIREKTE KONSEKVENS AF NANOPARTIKLER I LUF-

TEN OMBYGGER PRODUKTION 

2. STØVMASKER 

3. SIKKERHEDSSKO, SLUSER 

4. SIKKERHEDSBRILLER OG LUFTMASKER (DAMP - TO FILTRE) 

5. SKÆRM OG BRILLER 

6. ØJENVÆRN 

7. SLIBE BRILLER 

8. SKÆRME, BRILLER 

9. SIKKERHEDSBRILLER 

10. SIKKERHEDSBRILLER 

11. SIKKERHEDSBRILLER 

12. SIKKERHEDSBRILLER 

13. SIKKERHEDSBRILLER 

14. SIKKERHEDSBRILLER 

15. SIKKERHEDSBRILLER 

16. SIKKERHEDSBRILLER 

17. MOTORDREVET ÅNDEDRÆTSVÆRN 

18. MASKER 

19. LABORATORIEKITLER, SKÅNEÆRMER, FORKLÆDER 

20. KULFILTER 

21. KNIVE DER SKAL GODKENDES, HJELME, HØREVÆRN OG SKO, KEMIKALIEHAND-

SKER OG SKÆREHANDSKER 

22. KITLER, MUNDBIND, 

23. GUMMISTØVLER, GUMMIHANDSKER 

24. FRISKLUFT MASKER OG STORE SKÆRME 

25. FORSKELLIGE HANDSKER OG HJELME TIL SVEJSNING 

26. FORKLÆDER, VISIR 

27. FODPUMPE 

28. CARBON - ASSISTERET ÅNDEDRAG - SELVSUGERMASKER MED BLÆSER 

29. BRÆNDER 

30. BRILLER, ARBEJDSTØJ - IKKE HELDRAGT, MEN HVOR ÆRMERNE ER SIKRET I HØJ 

GRAD, ALM. MASKER TIL RENGØRING 

31. BRILLER OG SKÆRM 

32. BRILLER 

33. BRILLER 

34. BRILLER 

35. BRILLER 

36. BRILLER 

37. BRILLER 

38. BRILLER 

39. BRILLER 

40. BESKYTTELSESBRILLER, SÆBE EGNET MOD BATTERIVÆSKE 

41. BESKYTTELSES BRILLER 

42. ARBEJDSTØJ, DER IKKE MÅ FORLADE VSH 

43. ARBEJDSBEKLÆDNING, PARTIKELFILTER PÅ LASTBILER 

44. PERSONLIG BESKYTTELSESMIDDEL 

45. BRILLER 
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Øvrige besvarelser; sikkerhedskultur. 

12 besvarelser 

1. SUND FORNUFT 

2. SUND FORNUFT 

3. SUND FORNUFT 

4. GENERELT HAR STOR FOKUS 

5. IGEN SUND FORNUFT I STOR STIL 

6. DE LYTTER TIL MEDARBEJDERNE 

7. NEJ DE FÅR DE GENERELLE INFORMATIONER OG DE SKAL BRUGE HJÆLPEMID-

LERNE FOR AT BESKYTTE DEM SELV 

8. LEARNING BY DOING 

9. BRUG UDSTYR 

10. BESKYTTER SIG MED DE VÆRNEMIDLER DE HAR, SUND FORNUFT 

11. ALMINDELIG SUND FORNUFT 

12. DE ER FREMME I SKOENE MED UDSUG, INDBLÆS, LUFTGENNEMSTRØMNING, 

SIKKERHEDSUDSTYR M. HJELM OSV 
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Bilag C: Virksomhedernes anvendte sikkerhedsforanstaltninger i ar-

bejdet med nanomaterialer fordelt ift. processer, virksomhederne 
arbejder med 

 
Figur 18. 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller 

ikke kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016. 
En virksomhed kan angive at arbejde med flere end én af de fem beskrevne processer. Tallene i 
grafen er de vejede tal efter branche og størrelse. 

 

 
Figur 19. 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller 

ikke kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016. 
En virksomhed kan angive at arbejde med flere end én af de fem beskrevne processer. Tallene i 
grafen er de vejede tal efter branche og størrelse. 
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Figur 20. 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller ikke 

kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016. En 
virksomhed kan angive at arbejde med flere end én af de fem beskrevne processer. Tallene i grafen 

er de vejede tal efter branche og størrelse. 

 

 

Figur 21. 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller ikke 

kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016. En 

virksomhed kan angive at arbejde med flere end én af de fem beskrevne processer. Tallene i grafen 
er de vejede tal efter branche og størrelse. 
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Figur 22. 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller ikke 
kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016. En 

virksomhed kan angive at arbejde med flere end én af de fem beskrevne processer. Tallene i grafen 
er de vejede tal efter branche og størrelse. 

 

 

Figur 23. 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller ikke 
kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016. En 

virksomhed kan angive at arbejde med flere end én af de fem beskrevne processer. Tallene i grafen 
er de vejede tal efter branche og størrelse. 
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Figur 24. 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller ikke 
kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016. En 

virksomhed kan angive at arbejde med flere end én af de fem beskrevne processer. Tallene i grafen 
er de vejede tal efter branche og størrelse. 

 

 

Figur 25. 255 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der arbejder med nanomaterialer eller ikke 
kan afvise, at de arbejder med nanomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016. En 
virksomhed kan angive at arbejde med flere end én af de fem beskrevne processer. Tallene i grafen 
er de vejede tal efter branche og størrelse. 
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Bilag D: Fordeling af virksomheder med arbejdsprocesser, som kan 

medføre eksponering ved anvendelse af nanomaterialer 

I afsnit syv er beskrevet, at der blandt de 1991 virksomheder, som indgår i undersøgelsen, 

findes en gruppe på 546 virksomheder, som arbejder med en eller flere af seks arbejds-

processer, som ved anvendelse af nanomaterialer kan medføre eksponering. Disse 546 

virksomheder fordeler sig på brancher, som det fremgår af Figur 26. 

Figur 26: Fordelingen af virksomheder, som arbejder med en eller flere arbejdsprocesser, 

som kan medføre eksponering, men afviser at arbejde med nanomaterialer 

 

Figur 26: 546 svar fra danske fremstillingsvirksomheder, der angiver, at de ikke arbejder med na-
nomaterialer. Survey gennemført september-oktober 2016.  
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Bilag E: Kvalitative udsagn om kendskab til arbejdsmiljørelaterede 

udfordringer 

Spørgsmål 28: Hvorfra har virksomheden sit kendskab til arbejdsmiljørelaterede 

udfordringer med nanomaterialer? – Andre. 

1. VIA KURSER 

2. VIA INTERNETTET 

3. VI HAR SELV UDDANNET ARBEJDSTILSYNET 

4. VI HAR EN AFDELING, DER ARBEJDER MED DET OG FORSKER I GENEREL VIDEN 

OM ARBEJDSMILJØFORHOLD 

5. VI ARBEJDER MED SLIBESTØV OG TAGER DE FORHOLDSREGLER, VI KAN GOOGLE 

6. VI ARBEJDER IKKE MED NANOMATERIALER 

7. VED IKKE, OM VI ARBEJDER MED DET 

8. VED AT FINDE UD AF, HVAD DER PASSER BEDST TIL MEDARBEJDERNE 

9. SIKKERHEDSSTYRELSEN 

10. SERVICERINGER 

11. SERVICEOPGAVER FRA VORES KUNDER, DER ARBEJDER MED NANOMATERIALER 

12. SAMARBEJDE MED ANDRE VHS 

13. RÅDGIVENDE FIRMAER 

14. RIGSHOSPITALET 

15. PÅKRÆVEDE KURSER 

16. PROJEKT I SAMABREJDE MED RISØE - (FORSKERE) 

17. PRINTMASKINELEVERANDØRER 

18. NYHEDSBREVE, KURSER VED DANSK CENTER FOR NANOSIKKERHED 

19. NETTET, DIV. MEDIER 

20. NETTET 

21. NATIONAL FORSKNING OM NANO - PRÆSENTATION FRA FORSKERE BL.A. OM 

SLIBESTØV OG HÅNDTERING AF NANOMATERIALER OG INFO. MØDER MED NFA 

22. MILJØFORUM FYN 

23. MEDARBEJDERNE HAR VIDEN ANDRE STEDER FRA 

24. MEDARBEJDERE 

25. MEDARBEJDERE, SOM ARBEJDER MED DETTE OG OPDATERER 

26. MAN KAN SE, DET STØVER 

27. LOVKRAV OM FØDEVARE-NANOMATERIALER 

28. LOVGIVNINGEN OG MANGE ÅRS ERFARING MED AT ARBEJDE MED NANOMATERI-

ALER 

29. LOVGIVNINGEN 

30. LEVERANDØRER 

31. LEVERANDØRER 

32. KURSER OG TEMADAGE 

33. KURSER 

34. KURSER 

35. KURSER 

36. KONSULENT 

37. ISO14001 CERTIFICERET - MILJØCERTIFIKAT BST 

38. INTET KENDSKAB TIL NANOMATRIALER 

39. INTERNETTET, KOLLEGAER OG SAMARBEJDSPARTNERE - NETVÆRK 

40. INTERNE ARBEJDSGRUPPER 

41. INTET KENDSKAB 

42. INGEN 

43. INFO. FRA AL PRESSE 
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44. IGENNEM UDDANNELSEN 

45. I DET OFFENTLIGE RUM 

46. HVAD DER BLIVER TALT OM I PRESSEN 

47. HAR IKKE KENDSKAB - ABRJEDER MED PRINT 

48. GENNEM PRODUCENTEN 

49. GENEREL FORSTÅELSE 

50. FRA VORES APV-GUIDE 

51. FRA SPECIALISTER, DER LAVER UDSUGNING 

52. FRA LEVERANDØRERNE, DER ANGIVER, HVAD DER ER I MATERIALERNE 

53. FRA LEVERANDØRERNE, HAR SELV SØGT MATERIALER PÅ NETTET 

54. FRA LEVERANDØRER OG KURSER 

55. FRA LEVERANDØRER 

56. FRA LEVERANDØRER 

57. FRA ERFARING OG UDDANNELSE 

58. FORS TECNOLOGI - UDDANNER OG FORSKER INDEN FOR NANOTEKNOLOGI 

59. EVIDENS 

60. ERFARING 

61. ERFARING 

62. ERFA-SAMARBEJDE 

63. EKSTERNE RÅDGIVNINGSFIRMAER: EVIDENS 

64. ECO HOUSE, 

65. ECHAEU, NFA, 

66. DET HAR VI IKKE 

67. DENNE TELEFONSAMTALE 

68. DANSK INDUSTRI 

69. CERTIFICERINGSFORLØB 

70. BTS - KONSULENTFIRMA 

71. BRUGE INDUSTRIBARER, LÆSE LOVGIVNINGEN 

72. ARBEJDSRÅDGIVERE 

73. ARBEJDSMILJØKURSER 

74. ALMINDELIG VIDEN - TV - TALER MED NOGLE, DER ARBEJDER MED NANOTEKNO-

LOGI 

75. ALLE KOMMER PÅ KURSER 

76. 40 ÅRS ERFARING MED ENSYMER, OG VI FØLGER MED I UDVIKLINGEN 
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Bilag F: Kvalitative besvarelser vedr. utryghed 

Spørgsmål 30: Har virksomheden kendskab til eller indtryk af, at der er ansatte i 

virksomheden, som er usikre eller utrygge ved potentiel håndtering af nanoma-

terialer? 

1. VI HAR GJORT MEGET UD AF INFORMATION OG OPGRADERING AF UDSTYR. VI 

HOLDER INFORMATIONSMØDER MED ALLE MEDARBEJDERE, SÅ DET HAR VI IKKE 

INTRYK AF, AT DER ER NOGEN, DER ER. 

2. VI ER SÅ MANGE, AT DET ER SVÆRT AT DANNE SIG ET OVERBLIK OVER, OM DER 

ER NOGLE, DER SKULLE VÆRE UTRTYGGE. 

3. TIDLIGERE MEDARBEJDER FIK DET DÅRLIGT AF SVEJSESTØV OG RØG. DERFOR 

ER VI UTRYGGE. 

4. SUND BEKYMRING. 

5. NÅR VI IKKE VED, HVAD DET ER, GÅR MAN JO IKKE RUNDT OG ER UTRYG. 

6. NÅR MAN IKKE VED NOGET OM NANO, SÅ VED MAN JO IKKE, OM MAN SKAL 

VÆRE BANGE. 

7. LUGTGENER, HVOR DER ER USIKKERHED OM, HVORVIDT DE ER SUNDHEDSSKA-

DELIGE. 

8. LIDT USIKKERHED MHT. DETTE – DER TAGES MØDER. 

9. KUN I FORHOLD TIL DAMPE AF MALING. 

10. INGEN ER UTRYGGE. VI HAR LAVET MÅLINGER, DET BEROLIGER. MEDARBEJ-

DERNE BURDE MÅSKE VÆRE MERE OBS PÅ DET, END DE ER I VIRKELIGHEDEN. 

11. IKKE NOGET, DE YTRER SIG OM ELLER KOMMENTERER PÅ, NÅR DER LAVES FOR-

SKELLIGE VURDERINGER. 

12. HVIS NU MAN ARBEJDER MED DET UDEN AT VIDE DET - HAN SAMMENLIGNER 

DET MED ASBEST, OG AT MAN FØRST FINDER UD AF, AT DET ER FARLIGT, EFTER 

MANGE ÅR. 

13. HVIS MAN SPØRGER DIREKTE, ER FOLK VILDT UTRYGGE OVER DE TING, DE IKKE 

KENDER TIL ELLER TROR, DE IKKE KENDER TIL - FX NANO. MEN UMIDDELBART 

ER DER IKKE NOGEN, DER HAR UDTRYKT DET. 

14. FOLK ER IKKE UTRYGGE. 

15. FOLK ER BANGE FOR STØVET, DER HÆNGER I LUFTEN, SELVOM DET ER STØVET, 

MAN IKKE KAN SE, DER ER DET VÆRSTE. 

16. EN SVAG USIKKERHED - "ER DET NU GODT NOK". 

17. DET ER ALLE MENNESKER. 

18. DER HAR VÆRET EN, MEN HAN FIK EKSTRA ÅNDDRÆTSVÆRN. 

19. DER ER NOGEN, DER ER UTRYGGE VED DET, OG SÅ HAR VI EN TÆT DIALOG MED 

DEM OM DET, SÅ DE IKKE BEHØVER AT ARBEJDE MED DET. 

20. DELVIST. 

21. ARBEJDER MED NANOMATERIALER I SÅ STORE MÆNGDER, AT MAN IKKE FØLER 

SIG FULDSTÆNDIG SIKKER. OG DET, AT MAN HAR GJORT DET I MANGE ÅR, 

HVOR MAN IKKE HAR SIKRET SIG SELV. 

22. VI BLEV UTRYGGE, DA VI FIK AT VIDE, AT VI ARBEJDER MED NANOMATERIALER, 

FORDI VI IKKE VIDSTE, HVAD DET VAR. 

23. DET KAN VÆRE PGA. MANGLENDE INFORMATION, AT INGEN HAR GIVET UDTRYK 

FOR UTRYGHED. 

 


